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1. A BM Mozgósítási és Szervezési Csoportfőnökség (a továb
biakban: csoportfőnökség) a Belügyminisztérium  központi 
országos hatáskörű, funkcionális mozgósítási és szervezési 
szerve. Szakfelügyeletet gyakorol a m unkaterületeihez kap
csolódó központi és területi apparátusok felett. M unkáját -  
a BM valam ennyi szervével szoros együttm űködésben -  
jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok alapján 
látja el.

2. A feladatkörébe u talt kérdésekben kapcsolatot ta rt és együtt
működik a Honvédelmi M inisztérium, a M unkásőrség Orszá
gos Parancsnoksága, továbbá az érin tett minisztériumok, 
országos hatáskörű szervek azonos szintű, illetékes szakmai 
egységeivel.

I.

A CSOPORTFŐNÖKSÉG ÉS A SZAKFELÜGYELETE 
ALÁ TARTOZÓ APPARÁTUSOK SZERVEZETE

3. A csoportfőnökség osztályokra -  osztályon belül alosztá
lyokra és szakvonalakra -  tagozódik az alábbiak szerint:

a) Mozgósítási Osztály:
-  Harckészültségi Alosztály,
-  Anyaggazdálkodási és Tervezési Alosztály,
-  RBV Vegyivédelmi Szakvonal,
-  RBV Műszaki Szakvonal.

Területi „M” apparátus:
-  „M” alosztályok:

(TOP, III/IV . Csoportfőnökség),
-  ,,M” csoportok:

(Határőrség, BRFK),
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-  „M” kiem elt főelőadók:
(I. Fcsfség M iniszterhelyettesi Titkárság, Kor
mányőrség),

-  ,,M” főelőadók:
(főti-k), I/III. Csfség, KEP, III/I., III/II., III/V . 
Csfség és rendőr-főkapitányságok),

-  ,,M” kiegészítő főelőadók:
(Borsod és Pest megyei RFK),

-  ,,M” előadók:
(III/III. Csfség),

-  „M” megbízottak:
(BM Titkárság, Országos Futárszolgálat, Infor- 
mációfeldolgozó és Felügyeleti Csfség, Nemzet
közi Kapcsolatok Osztálya, Igazgatásrendészeti 
Csfség, N yilvántartó Központ, Belbiztonsági 
Osztály, I. Fcsfség -  Eü. Oszt., I/III . Csfség, 
Hír. Oszt., -  II. Fcsfség, I I I / 1- 5. osztályok, 
IV. Fcsfség),

-  RBV védelemszervező előadók:
(rendőr-főkapitányságok)

b) Szervezési Osztály:
-  Operatív Feldolgozó Alosztály
-  Elvi-Távlati Tervezési Szakvonal.

Területi szervezési apparátus:
-  Hőr. Orsz. Pság Szervezési Osztálya és a határőr ke

rületek (ezred) szervezési főelőadói.
-  TOP Szervezési Alosztálya.

4. A csoportfőnökség szervei -  az ügyrendben m eghatározott 
keretek között -  az állom ánytáblázatban rendszeresített lét
számmal végzik feladataikat.

5. A csoportfőnökség m unkájához alapvetően szükséges: az ál
lomány eszmei, politikai egységének és erkölcsi állapotának 
magas színvonala, szerveinek összehangolt tevékenysége, 
amit a vezetők az illetékes pártbizottsággal és a pártalap
szervezettel együttm űködve biztosítanak.
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A CSO PO RTFŐ NÖ KSÉG FELADATA

6. A csoportfőnökség feladata -  az érin tett szervekkel szoro
san együttm űködve -  országos hatáskörrel irányítani, szer
vezni és ellenőrizni a Belügyminisztérium  szervei, egységei 
(a továbbiakban: szervei) béke és háborús időszaki működé
sének feltételeit biztosító szervezési és felkészítési tevékeny
ségét. Továbbá feladata a belügyi m unka hatékonyságát fo
kozó perspektivikus sze rv e z és i koncepciók kidolgozása és a 
napi operatív szervezési feladatok teljesítése.

II.

III.

A MOZGÓSÍTÁSI OSZTÁLY FELADATAI

7. Az illetékes parancsnokokkal szorosan együttm űködve a 
szervük felkészítésével kapcsolatos személyes felelősségük
m ellett országosan tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja 
és ellenőrzi a Belügym inisztérium  szervei rendkívüli időszaki 
felkészítését. A vonatkozó határozatok, parancsok és u tasítá
sok alapján kidolgozza és jóváhagyásra előkészíti ezen idő
szakra m eghatározott feladatok végrehajtását szolgáló spe
ciális okmányokat, irányelveket, intézkedési terveket, hadi
szervezetet, „M”-állomány táblázatokat.

8. A jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok alap
ján javaslatot tesz a hadilétszám kialakítására. Gondoskodik 
a tartalékos állomány behívását biztosító feltételek megte
remtéséről, az RBV védelem megszervezéséről, a háborús 
működésre történő áttéréshez szükséges anyagi, pénzügyi és 
egészségügyi eszközök, anyagok készletezéséről, elosztásáról, 
az elhelyezési, szolgáltatási, egészségügyi ellátás feltételei
nek biztosításáról.

9. Illetékessége a tervezés, a tartalékos állomány és a népgaz
daságból igényelt anyagok, szolgáltatások biztosítása tekin
tetében k iterjed  az Igazságügyi M inisztérium Büntetésvégre
hajtás Országos Parancsnoksága és szerveire, továbbá a me
gyei (fővárosi) tűzoltó parancsnokságokra is.
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10. A Harckészültségi Alosztály feladatai:

a) Kidolgozza az é rin te tt szakterületekkel együttm űködve:
-  a BM szervek harckészültségbe helyezésének, mozgó

sítási készenlétének elveit, elérésének időnorm áit és 
az intézkedések tartalm i elemeit.

-  a legfelsőbb párt- és állami vezetés, a megyei (fővárosi) 
honvédelmi bizottságok elnökei védelm ére vonatkozó 
elveket a védelem megvalósítása érdekében teendő 
intézkedésekkel és a végrehajtással szembeni követel
m ényeket kezeli, naprakész állapotban tartja  az ide 
vonatkozó okm ányokat és értesítési rendszert;

-  a BM vezetők, BM szervek, m eghatározott m iniszté
riumok, országos hatáskörű szervek, megyei (fővárosi) 
honvédelmi bizottságok értesítési rendszerét;

-  a m inisztérium  háborús időszaki vezetésének tagozó
dására vonatkozó terveket, javaslatot tesz a belügyi 
szervek települési helyeire, elkészíti az azokra vonat
kozó követelm ényeket tartalm azó okmányokat;

-  a kitelepülés és befogadás végrehajtásának elveit és 
rendjét;

-  a folyamatos működéshez szükséges anyagok készlete
zésével, kiszállításával kapcsolatos követelm ényeket;

-  a háborús működési hely őrzésével, védelmével kap
csolatos követelm ényeket;

-  a társadalom ra veszélyes személyek őrizetbevételére, 
internálására, a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos 
intézkedésekre és a végrehajtási tervekkel szembeni 
követelm ényekre vonatkozó elveket és az ezzel össze
függő nyilvántartási és okmányolási rendet;

-  a népgazdasági „M” tervekkel összhangban a hadi
ipari, jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektu
mok, intézm ények; a hadsereg és a lakosság ellátása 
szempontjából fontos vállalatok, üzemek fokozott vé
delm ének elveit, a háborús időszakban bevezetésre 
kerülő szigorított biztonsági rendszabályokat;

-  a Belügym inisztérium  és szervei háborús időszaki ügy
rendjének követelm ényeit;

-  a BM hadiszervezetének megalakítási tervét, a szervek 
„M” állom ánytáblázatait, a polgári állomány m egha-

-  6 -



gyásának rendjét, a mozgósítás előkészítésével, vég
rehajtásával kapcsolatos tervezés irányelveit és intéz
kedéseket.

b) Koordinálja a mozgósítás személyi szükségletének feltöl
tését. Javaslatot tesz a béke állomány szervek közötti el
osztására, átcsoportosítására.

c) Folyamatosan értékeli az „M” készség és harcérték  főbb 
m utatóit, a hadiállom ány kialakításának helyzetét, a biz
tosításban lévő tartalékos állomány összetételét, felké
szültségét, hadrafoghatóságát.

d) Javaslatot tesz a tartalékos állomány utánpótlásának biz
tosítására, továbbá a kiképzés központi bázison és szer
veknél történő form áira, időtartam ára, valam int a tiszt
képzésre és továbbképzésre kerülők létszámára. Egyezteti 
a tartalékos tisztképzésben és továbbképzésben érdekelt 
szervekkel a kiképzés és a gyakorlati m unka főbb köve
telményeit.

e) Végzi és koordinálja a belügyi tartalékosok bárm ilyen 
célból történő behívását, az átcsoportosításra tervezett ál
lomány igénybevételét.

f) Ellátja a legfelsőbb párt- és állami vezető szervek védett 
vezetési pontokra történő kitelepülésével kapcsolatos 
koordinációs feladatokat.

g) K im unkálja a veszélyeztetett városok lakossága kitelepü
lésével és befogadásával kapcsolatos rendfenntartási, a 
visszam aradt anyagi javak őrzési feladatai végrehajtására 
vonatkozó elveket és a szolgálat szervezésének rendjét.

h) K ialakítja a csapást szenvedett területeken a m entési és 
m entesítési feladatok rendőri biztosításával kapcsolatos 
elveket.

i) Javaslatot tesz a BM központi szervek dolgozói család
tagjainak kitelepülési és befogadási rendjére.

j) Közreműködik az ellenség diverziós és felderítő csoport
jaival szembeni harc alapelveinek kidolgozásában, orszá
gos szinten összefogja, az együttm űködő szervekkel koor
dinálja a végrehajtásra vonatkozó tervezési tevékenysé
get.
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k) K im unkálja a belügyi szervek háborús időszaki működé
séhez szükséges híradó követelményeket, az illetékes bel
ügyi szerveket segíti a háborús időszaki híradási, re jtje l
zési és futárszolgálati feladatok tervezésében, a végrehaj
tási tervek elkészítésében.

l) Tervezi, szervezi és -  
az anyagi és RBV szakterületek bevonásával - ellenőrzi az önálló „M” tervvel rendelkező 

BM szervek harckészültségi gyakorlatait.

m) M unkakapcsolatot ta r t és együttm űködik a belügyi szer
vek, a társ fegyveres szervek és minisztériumok, országos 
hatáskörű szervek azonos szintű szakmai egységeivel. 
Résztvesz az „M” feladatokkal kapcsolatos tervezetek, ok
m ányok véleményezésében.

n) Elkészíti az „M” anyagok, okmányok készítésének, nyil
vántartásának, továbbításának, szállításának, őrzésének, 
ellenőrzésének és megsemmisítésének rendjére vonatkozó 
intézkedéseket.

o) Tárolja a BM vezetés részére készletezett „M” okmányo
kat, jogszabályokat, határozatokat, parancsokat, u tasítá
sokat és szabályzatokat, valam int az „M” időszaki felké
szüléssel kapcsolatos anyagokat.

p) Országos szinten ellátja a szerveket speciális formanyom
tatványokkal, bélyegzőkkel, a felkészüléshez szükséges 
térképekkel. Ezen anyagok felhasználását, nyilvántartását 
ellenőrzi.

r) N yilvántartja  a belügyi szervek és állományúak család
tagjai, továbbá az együttm űködésre u ta lt társ fegyveres, 
valam int a minisztériumok, országos hatáskörű és közép
irányító szervek kitelepülési, befogadási, háborús m űkö
dési helyeit, és az őrzésre kijelölt objektumokat.
Ezen ny ilvántarto tt adatokról a területileg illetékes BM 
szervek vezetőit tájékoztatja.

11. Az anyaggazdálkodási és Tervezési Alosztály feladatai:

a) Kidolgozza a BM I. Fcsfség szerveivel együttm űködve:
-  a rendkívüli és a háborús időszakra vonatkozó anyagi

technikai és pénzbiztosítás, valam int az egészségügyi 
ellátás irányelveit;



-  a háborús éves szükségleti, „M” anyagkészletezési és 
az igénybevételi terveket;

-  az „M” készletezésre, a háborús időszaki ellátásra vo
natkozó normákat, a népgazdasági szinten tartaléko
landó „M” anyagok és az egy hónapra tervezett kész
pénz felvételezésének rendjét, a fizetés és az elszámo
lás m ódjait;

-  az „M ” anyagkészletek decentralizált tárolására vo
natkozó követelményeket, az „M” anyagnyilvántartás 
rendszerét, közreműködik az „M” rak tárak  kialakítá
sában, felhasználásában;

•

-  az ,,M” készletek folyamatos cseréjének rendjét, ellen
őrzi az „M” készletek hadihasználhatóságát;

-  a háborús gazdálkodási utasításokat.

b) Elkészíti az éves „M” költségvetést, intézkedik annak re
alizálására, irányítja  az „M” készlet kialakítását, a beszer
zés ütemét.

c) A vonatkozó jogszabályok, parancsok, utasítások és sza
bályzatok alapján irányítja  a belügyi szervek háborús idő
szaki működéséhez szükséges elhelyezési, technikai eszkö
zök, szolgáltatások népgazdaságból történő igénybevételé
vel kapcsolatos feladatokat.

d) összeállítja a BM szervek gépjárm ű „M” állománytábláit.

e) A hadrafoghatóság szempontjából fontos anyagokról -  
technikai eszközökről és objektum okról -  központi nyil
vántartást vezet.

f) Koordinál a háborús működési helyekkel összefüggő kér
désekben.

g) Intézkedéseket kezdeményez „M” anyag átadásokra, át
csoportosításokra. Figyelemmel kíséri a kiadott had iru 
házat meglétét, hadihasználhatóságát, szervezi és irányítja  
a hadiruha kiadását.

h) Gondoskodik a tűzoltósági és a büntetésvégrehajtási szer
vek „M” anyagi-technikai, pénz és egészségügyi szükség
letének biztosításáról. Koordinálja a tervezési m unkáju
kat.
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12. Az RBV Vegyivédelmi Szakvonal feladatai:

a) Kidolgozza:
-  a IV /I . Csoportfőnökség illetékes szerveivel együttm ű

ködve a személyi állomány RBV védelmi feladatok el
látására való felkészítésének, kiképzésének követelmé
nyeit, ütem ét; 

-  a BM szervek o bjektum aira, az anyagi- és technikai 
eszközökre vonatkozó RBV-védelmi követelm ényeket;

-  a hátországvédelmi feladatokkal összefüggésben je
lentkező speciális RBV-védelmi igényeket, rendsza-

\ bályokat;
 -  az RBV-védelmi feladatok rendjét meghatározó pa-

rancsok, utasítások, szabályzatok tervezeteit.

b) Javaslatot tesz:
-  a védelemszervezési feladatok ellátását biztosító szer

vezet létrehozására;
-  a BM Sugárfigyelő és Jelzőrendszer szervezetére, m ű

ködésére;
-  a szervek RBV védelm ét biztosító anyagok, szaktech

nikai eszközök, felszerelések szükségletére.

c )  A BM I V /I. Csfség szerveivel együttm űködve végzi a BM 
felső vez etői állom ányának RBV felkészítésével, tovább
képzésével kapcsolatos feladatoka t.

d) Közreműködik a BM együttműködési feladatainak kidol
gozásában és gondoskodik a végrehajtással összefüggő 
vegyivédelmi követelmények érvényesüléséről.

e) M unkakapcsolatot ta r t  a hasonló szakfeladatokat ellátó 
szervekkel. Képviseli a Mozgósítási Osztályt az illetékes 
társ szerveknél a koordinációt igénylő védelemszervezési 
és az együttm űködési feladatokban.

13. Az RBV Műszaki Szakvonal feladatai:

a) Kidolgozza:
-  a személyi állomány életvédelmének biztosítására vo

natkozó elveket, a védelemszervezéssel kapcsolatos in
tézkedéseket, irányelveket;
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-  a központi szervek béke és háborús működési helyei
nek védelmi terveit;

-  az I/II. Csfség szerveivel együttm űködve a védelem
mel kapcsolatos műszaki vonatkozású utasítások, sza
bályzatok tervezeteit, valam int a segédleteket, a vé
delmi létesítm ények építésének távlati fejlesztési ter
vét, a meglévő óvóhelyek korszerűsítési program ját.

b) Összeállítja a BM építkezései során kialakítandó védett 
vezetési pontok és életvédelmi létesítm ények tervezési 
irányelveit, véleményezi az óvóhely-felújítások és korsze
rűsítések terveit, részt vesz a jelentősebb m unkák műszaki 
átadás-átvételén.

c) N yilvántartást vezet a BM szervek kezelésében lévő vé
delmi létesítményekről, azok berendezéseiről és a veszé
lyeztetett városokból kitelepülők települési helyeiről.

d) Részt vesz a műszaki védelemre történő felkészítés szak
mai irányításában, közreműködik az ezzel kapcsolatos 
RBV kiképzési követelmények, tem atikák összeállításá
ban.

e) A társ-szervekkel folyó tárgyalásokon képviseli a Mozgó
sítási Osztályt.

14. Területi „M” apparátus:

a) A BM központi és területi szerveinél dolgozó ,,M” appará
tus a szervek vezetőjének, közvetlen irányításával -  az 
,,M” Osztály szakfelügyeletével -  látja  el feladatát.

b) Feladatkörében végzi:
-  a háborús időszakra m eghatározott -  a szervek (szol

gálati ágak) által kidolgozott -  intézkedési, végrehaj
tási tervek koordinálását, ellenőrzi naprakészségüket, 
segíti a felkészülésre vonatkozó központi elvek terve
zésbeni érvényesülését;

-  a tartalékos állomány kialakítását és a polgári állo
m ány m eghagyását (katonai szolgálat alóli m entesíté
süket) az igénybevételre tervezett objektumok, szol
gáltatások, gépjárm űvek biztosítását; (az e bekezdés
ben foglalt igények biztosítását az RFK-ok „M ” appa
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rátusa a tűzoltó és a büntetésvégrehajtási szervek ré
szére is végzi);

-  a gyakorlati m unkán lévő tartalékosok foglalkoztatá
sának tervezését, m inősítésük elősegítését;

-  saját és a kapcsolt szervek értesítési, riasztási tervé
nek, az ügyeleti szolgálatok ezirányú feladatának ki
dolgozását, ellenőrzi az ügyeleti szolgálat ezirányú in
tézkedési képességét;

-  kapcsolatot ta rt az együttm űködésre u ta lt szervekkel, 
,,M” vonatkozásban képviseli a rendőr-főkapitányságo
kat a katonai kiegészítő parancsnokságoknál;

-  szervezi, tervezi és ellenőrzi a szervek harckészültségi 
gyakorlatait, közreműködik a tűzoltó és bün tetésvégre
hajtási szervek gyakorlatainál;

-  irány ítja  és ellenőrzi az állomány RBV védelemre tö r
ténő felkészítését, az egyéni védelmi eszközökkel való 
ellátását, az életvédelmi létesítm ények biztosítását;

-  végzi a tám adás u tán  kialakult helyzet értékelését, ja 
vaslatokat dolgoz ki a további működés feltételeinek 
biztosítására, az önvédelmi feladatok megszervezésére 
és végrehajtására;

-  ny ilván tartja  és rendszerezi a rendkívüli időszak fel
készülésével összefüggő okmányokat; őrzi a tűzoltó és 
b ün tetésvégrehajtási szervek "M”-terveit;

-  a terü leti „M” apparátus feladatával összefüggő leve
lezést folytat, jelentéseket, tájékoztatókat készít m ind
azon (nem az egész felkészülést érintő) ügyekben, ame
lyeket a szerv vezetője hatáskörébe utal.

IV.

A SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI

15. A Szervezési Osztály béke időszakban -  az állom ánytáblá
zattal rendelkező parancsnokok egyszemélyi felelősségének 
figyelembevételével és velük szorosan együttm űködve -  
országosan és funkcionális jelleggel ellátja a szervezési és a 
létszámgazdálkodási feladatokat.
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16. Feladata a belügyi vezetők szervezési m unkájának segítése, 
korszerű szervezési koncepciók figyelembevételével a szak
területekkel szorosan együttm űködve a perspektivikus te r
vek; szervezési irányelvek; norm atívák kidolgozása. A pa
rancsok, utasítások és szabályzatok alapján segíti, koordinál
ja  a vezetők, parancsnokok (a továbbiakban: vezetők) szer
vezési és létszámgazdálkodási tevékenységét.

17. Ellenőrzi a jóváhagyott szervezési elvek érvényesítését, to
vábbá, hogy a rendszeresített szervezeti- és létszámkeretek, 
a gépjárm űvek és a szolgálati állatok felhasználása eredm é
nyesen biztosítja-e a szakmai feladatok végrehajtását. A ve
zetőkkel együttm űködve feltárja  és elemzi a működés során 
előforduló szervezeti jellegű feszültségek, ellentmondások 
okait, javaslatot készít a szükséges módosításokra.

18. A BM éves, közép és hosszútávú fejlesztési terveinek lét
szám és szervezeti vonatkozású részeit koordinálja. Vélemé
nyezi az új műszaki, technikai berendezések kiszolgálását 
ellátó létszámigényeket. Együttm űködik a BM illetékes szer
veivel az irodagépfejlesztési és normakészítési feladatok ki
dolgozásában a létszámigényekkel kapcsolatos kérdésekben.

19. Az Operatív Feldolgozó Alosztály feladatai:

a) Javaslatot készít a szervek állom ánytáblázatára és a m un
kaköri nóm enklatúrára, a BM rendszeresített összlétszá
mának, állom ánycsoportjainak és működési nóm enklatú
ráinak módosítására. A vezetők ezekkel kapcsolatos kez
deményezéseit koordinálja, szükség szerint a helyszínen 
ellenőrzi.

b) Részt vesz a szerződéses polgári létszámigényekkel össze
függő éves költségvetési tárgyalásokon és a fejlesztési te r
vekben szereplő létszám igények kérdésében javaslatot 
készít.

c) A kapott utasítások alapján részt vesz az új szerv létesí
tésére, meglévő szerv megszüntetésére, testületek között 
vagy a központi és területi szervek közötti státus átcso
portosítására, létszámpótló erők alkalmazására vonatkozó 
előterjesztés kimunkálásában.
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d) Feszített ütemű, idényjellegű vagy m egnövekedett fel
adatok végrehajtásához -  az érin tett vezetők vezénylés 
ú tján  történő -  létszám átcsoportosítását koordinálja és 
nyilvántartja .

e) A jóváhagyott közép- és hosszútávú fejlesztési tervek ál
tal biztosított lehetőségek alapján az I /II . és az I/III. Cso
portfőnökséggel együttm űködve javaslatot dolgoz ki a 
szervek gépjárm ű állom ánytáblázataira és a fejlesztés 
évenkénti ütem ére.

f) A szakmai vezetőkkel együttm űködve kutatja, elemzi az 
egyes szervek szolgálati leterheltségét, az ügyintézésben 
jelentkező felesleges áttételeket, átfedéseket és párhuza
mosságokat. Ilyen jellegű problém ákat folyam atosan gyűjt 
és értékel. Javaslatot készít a felm erült problém ák meg
szüntetésére, szervezési módosításokra, feladatok esetle
ges átcsoportosítására.

20. Az Elvi-Távlati Tervezési szakvonal feladatai:

(A kiem elt szervezési főelőadók az osztályvezető közvetlen
alárendeltségében, vonalas elv alapján végzik feladataikat.)

a) Részt vesz a Belügyminisztérium  közép- és hosszútávú 
szervezésfejlesztési terve elkészítésében, a takarékos lét
számgazdálkodást biztosító szervezési és létszám norm ák 
kidolgozásában. Elvégzi az ezzel kapcsolatos helyszíni el
lenőrzéseket és jóváhagyás előtt egyezteti az é rin tett 
szakmai szervek vezetőivel és a központi funkcionális 
szervekkel.

b) Elkészíti a felterjesztésre kerülő szervezeti és létszám
rendezéssel (növeléssel, csökkentéssel, átadással) kapcso
latos előterjesztéseket és határozattervezeteket.

c) Évenként egyszer összefoglaló, elem ző-értékelő jelentést 
készít a szervezeti, létszám, rendfokozati és állomány
viszony alakulásáról, az állományfegyelem állapotáról.

d) Segítséget nyú jt az Információfeldolgozó és Felügyeleti 
Csoportfőnökségnek a BM létszám-információ rendszere 
kialakításához, a szervezési adatszolgáltatás statisztikai 
bizonylati rendszerének kialakításához. Folyamatosan
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vezeti a létszám-információ rendszerhez szükséges válto
zásjelentéseket, kontroll adatokat.

e) Részt vesz a béke időszak szervezési kérdéseivel kapcso
latos parancs, utasítás és szabályzat-tervezetek kidolgo
zásában az é rin tett szervekkel való koordinációs m un
kában.

f) Javaslatot készít a szolgálati rendszerek és m unkafolya
matok felm érését szolgáló ellenőrzési rendszerre.

g) Az é rin te tt belügyi szervek vezetőinek kezdeményezései 
alapján részt vesz az ,,SZT” létszám szükséglet tervezésé
ben és a rendszeresítésére javaslatot készít.

h) Vezeti a BM rendszeresített összlétszámának és testüle
tenkénti  megoszlásának 1945-től kezdődő létszám történeti 
alakulását és a hatályos állom ánytáblázatok statisztikai 
adatait.

i) Szervezési kérdésekben szoros m unkakapcsolatot ta rt a 
belügyi szervek vezetőivel, továbbá a társ fegyveres és 
állami szervek azonos szintű vezetőivel.

21. Területi szervezési apparátus:

a) A határőrségnél és a tűzoltóságnál működő függetlenített 
szervezési apparátusok a szervnél kijelölt vezető közvet
len irányításával -  a Szervezési Osztály szakfelügyelete 
m ellett -  látják  el feladataikat.

b) Feladatkörének megfelelően:
-  a határőrség szervezési apparátusa a szervezési és a 

gépjárm ű állománytáblázatok, továbbá a m unkaköri 
nóm enklatúra módosításával kapcsolatos javaslatok 
kidolgozását és az ezekkel kapcsolatos adatszolgál
tatást ellátja. Továbbá tervezi, szervezi és irány ítja  a 
sorállomány sorozását, bevonultatását, elosztását. 
Végzi a fentiekkel kapcsolatos nyilvántartói feladato
kat;

-  a tűzoltóság szervezési apparátusa az állom ánytábláza
tok és a m unkaköri nóm enklatúra m ódosításával kap
csolatos javaslatok kidolgozását és az ezekkel kapcso
latos adatszolgáltatást, továbbá a nyilvántartói felada
tokat végzi.
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A BM MOZGÓSÍTÁSI ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 
VEZETŐINEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

22. A csoportfőnök feladata és hatásköre:

a) A belügym iniszter első helyettesének közvetlen aláren
deltségében egyszemélyi felelős vezetőként szervezi, irá
nyítja  és ellenőrzi a csoportfőnökség m unkáját, a jogsza
bályok, parancsok, utasítások, és szabályzatok egységes 
végrehajtását. Szakfelügyeletet gyakorol a csoportfőnök
ség szakvonalához tartozó szervek felett:
-  A szakmai feladatok végrehajtásának elemzése, érté

kelése céljából szakmai értekezletet ta rt;
-  kezdeményezi az ,,M” és szervezési m unka ésszerűsí

tését, hatékonyságának fokozását;
-  a hatáskörébe tartozó kérdésekben parancsokat, utasí

tásokat, szabályzatokat és körleveleket ad ki;
-  a belügyi szervek elemző értékelő m unkájához, vala

m int egyéb indokolt esetekben szükséges szervezési 
adatokat a szervek rendelkezésére bocsátja;

-  az alárendelt szervek vezetőit rendszeresen ellenőrzi 
és beszám oltatja a végzett munkáról, s ennek alapján 
meghatározza feladataikat. Beszámoltatás, eligazítás 
és szakmai kérdésekben történő utasítás kiadása céljá
ból a területi „M” és szervezési állom ányt -  helyi ve
zetővel egyeztetve -  felrendelheti;

-  a csoportfőnökség feladatkörébe u talt kérdésekben 
tárgyalásokat és levelezéseket folytat más m iniszté
riumok, országos hatáskörű szervek illetékes szakmai 
egységei, valam int a BM és társ fegyveres szervek 
azonos szintű vezetőivel;

-  közvetlen kapcsolatot ta rt és szakkérdésekben állást 
foglal, valam int tárgyal a Honvédelmi M inisztérium 
és szervei, a M unkásőrség Országos Parancsnokság, az 
Országos Tervhivatal azonos szintű vezetőivel. E kér
désekben eljár a Honvédelmi Bizottság Titkárságánál 
és a megyei honvédelmi bizottságok elnökeinél;

-  országos hatáskörrel irányítja, koordinálja és ellenőrzi 
a BM szervek béke és háborús időszaki működésének

v .
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feltételeit biztosító szervezési, tervezési, létszám, ,,M” 
anyaggazdálkodási és RBV védelemszervezési tevé
kenységét;
személyügyi kérdésekben -  m int egyszemélyi felelős 
vezetőnek -  kötelessége a személyi állományról való 
gondoskodás, személyi ügyek intézése jogosultságaik 
figyelemmel kísérése és elbírálása.
A csoportfőnökség káderhelyzetének rendszeres érté
kelése, az utánpótlás biztosítása, az állomány erkölcsi, 
politikai állapotának szilárdítása, iskoláztatásuk meg
tervezése, képzettségük állandó fokozása.

b) Felterjeszti a m iniszter első helyetteséhez:
-  A párt, a kormány, a Honvédelmi Bizottság és a Bel

ügym inisztérium  vezetői részére készített javaslatok, 
jelentések és tájékoztatók tervezeteit;

-  a BM szervek béke és háborús időszaki működésének 
feltételeit biztosító szervezési, létszám és „M” anyag
gazdálkodási javaslatait (utóbbit az I. Fcsfséggel tör
ténő koordinálás után);

-  a BM éves háborús szükségleti, „M” anyagkészletezési; 
és a népgazdaságtól történő anyag, technika, objektum, 
szolgáltatás lebiztosítási tervét;

-  a BM szervei béke és ,,M”-időszaki struktúrájának  
állapotáról, változásairól, módosításáról, az ,,M” felké
szülés helyzetéről, harcértékéről készülő jelentéseket;

-  a csoportfőnökség éves m unkatervét és beszámoló 
jelentését;

-  a BM szervei harckészültségi gyakorlatainak ütem 
tervét;

-  a csoportfőnökség egész személyi állom ányát érintő 
összevont értekezlet tartására  és riadó elrendelésére 
vonatkozó javaslatát;

-  jelentést tesz minden rendkívüli eseményről.

c) Javaslatot tesz a miniszter első helyettese részére:
-  A BM felső vezetői állománya ,,M” jellegű továbbkép

zésére ;
-  a pénzügyi, anyagi-technikai irányító szervekkel 

egyeztetve a BM háborús időszaki gazdálkodására vo-
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natkozó parancsok, utasítások és szabályzatok kidol
gozására ;

-  az évenkénti „M” költségvetésre;
-  az éves költségvetési tervben jóváhagyott szerződéses 

főfoglalkozású és időszakos polgári alkalm azottak lét
szám keretének elosztására;

-  a csoportfőnökség szervezetére, létszám ára és a szük
séges m ódosításokra.

d) Jóváhagyja, illetve engedélyezi:
-  Az ,,M” anyagok raktározásának, tárolásának és cse

réjének tervét; az „M” anyagkészletezési terv folya
matos feltöltésével kapcsolatos intézkedést;

-  az osztályok éves m unkatervét, beszámoló jelentését, 
a z  osztályértekezletek m egtartását;

-  az osztályvezetők szabadságát;
-  a hatáskörébe u ta lt m értékben a személyi állomány 

külföldre utazását;
-  dönt a csoportfőnökség osztályvezetők döntésével 

szemben te tt fellebbezések, panaszok, észrevételek és 
kérelm ek ügyében;

-  személyzeti hatáskörét a belügym iniszter által jóvá
hagyott „Hatásköri Lista” dicsérő és fenyítő jogkörét 
a Belügym inisztérium  Fegyelmi Szabályzata szabá
lyozza;

-  a csoportfőnök tanácsadó szerve a vezetői értekezlet, 
am elyet szükség szerint hív össze.

23. Az osztályvezetők feladata és hatásköre:

a) A csoportfőnök közvetlen alárendeltségében szervezik, 
irányítják  és ellenőrzik az osztály tevékenységét.

b) Ellenőrzik és beszám oltatják az alosztályvezetőket és a 
közvetlen alárendeltségükben dolgozó kiem elt főelőadó
kat.

c) Értekezleteket tartanak  az alosztályvezetők, illetőleg az 
osztály beosztottai részére.

d) Elemzik, értékelik az osztály és a szakterület m unkáját. 
Intézkedéseket tesznek a feladatok jobb végrehajtása, a
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jogszabályok, a parancsok, utasítások és szabályzatok 
egységes értelmezése érdekében. Kezdeményezik a munka 
egyszerűsítését és hatékonyságának fokozását.

e) A csoportfőnökhöz felterjesztik az osztály éves m unka
tervét és beszámoló jelentését; az osztályértekezlet anya
gát; a párt és állami szervek, továbbá a BM vezetői ré
szére készített jelentések tervezeteit.

f) Jóváhagyják az alosztályok éves m unkatervét, beszámoló 
jelentését, valam int a felső parancsnoki hatáskörbe nem 
vont béke és háborús intézkedési terveket, javaslatokat.

g) Beszámoltatják a  közvetlen irányításuk alá tartozó veze
tőket és beosztottakat.

h) Gondoskodnak a vezetők és az állomány tájékoztatásáról.

i) Jóváhagyják az alosztályértekezletek anyagát, engedélye
zik az állomány szabadságát.

j) Jogosultak a BM és társ fegyveres szervek azonos szintű 
vezetőivel levelezni, illetve egyeztető tárgyalást folytatni. 
Más m inisztériumok, országos hatáskörű szervek kijelölt 
képviselőinek a hatáskörükbe u talt kérdésekben önállóan 
tájékoztatást adni, illetve tájékozódni.

k) Az alárendeltségükbe tartozó szervek részére a hatás
körükbe tartozó kérdésekben utasításokat, feladatokat 
adnak, m elyről a csoportfőnöknek rendszeresen beszá
molnak, rendkívüli eseményekről soron kívül jelentést 
tesznek.

l) Fegyelmi és dicsérő jogkört gyakorolnak a BM Fegyelmi 
Szabályzat előírásai szerint.

24. A mozgósítási osztályvezető további feladata és hatásköre:

a) A felkészüléssel és a hátországvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekben tárgyalásokat folytat, személyes kapcsolatot 
ta rt az önálló „M” tervkészítésre kötelezett szervek veze
tőivel.

b) A felkészülésre és a hátországvédelem re vonatkozó terve
zeteket és terveket az é rin te tt belügyi, társ minisztériumi
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és országos hatáskörű szervek azonos szintű vezetőivel 
személyesen tárgyalja, koordinálja. 

c) Javaslatot tesz a belügyi szervek harckészültségi gyakor
lataira, a társ fegyveres szervekkel folytatott közös gya
korlatokon a Belügym inisztérium ot képviseli.

d) Intézkedik a tartalékos állomány hadiruházattal való fel
szerelés, mozgósítási szemle, továbbképzés, adatszolgál
tatás céljából történő behívására.

e) A szervek tartalékos tiszti létszámigénye alapján javas
latot tesz a tartalékos tiszti iskolára, valam int a tartalékos 
tiszti továbbképzésre küldendő hallgatói keretre, a ta rta 
lékos tiszti iskolások elosztására.

f) Előterjesztést készít a központi szervek személyi állomá
nya háborús működési helyre történő kivonásának rend
jére és. elhelyezésére.

g) Jóváhagyja a  központi szervek szemé ly i  állománya RBV 
védelm ére  v onatkozó intézkedési terveket és g ondoskodik 
annak na prakész állapotban t a r t á s á r ó l .

h) Biztosítja a fedőneves-jelszavas és fedőszámos értesítési 
rendszer naprakészségét, gondoskodik a fedőszámok vál
toztatásáról.

i) A terü leti ,,M” tiszteket -  a helyi vezetővel egyeztetve 
-  beszám oltathatja s részükre szakmai kérdésekben el
igazítást tarthat, illetve utasítást adhat.

25. A szervezési osztályvezető további feladata és hatásköre:

a) A jóváhagyott szervezeti, állománycsoportbeli, létszám, 
munkaköri, iskolai és alkalmassági követelmény, beosz
tási illetm ény csoportszám, ruhanorm a és gépjárm ű állo
m ánytáblázat módosításokat, az önálló állom ánytáblázat
tal és m unkaköri nóm enklatúrával rendelkező vezetők ré 
szére kiadmányozza.

b) A terü leti szervezési tiszteket -  a helyi vezetővel egyez
tetve -  beszám oltathatja, s részükre szervezési kérdések
ben eligazítást tarthat, illetve u tasítást adhat.
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c) Szervezési kérdésekben tárgyalásokat folytat és személyes 
kapcsolatot ta r t az önálló állom ánytáblázattal rendelkező 
vezetőkkel, továbbá a központi funkcionális szervek ve
zetőivel. Szükség szerint a helyi szakmai értekezleteken 
részt vesz vagy képviselteti magát.

d) Az alapvető szervezési okm ány-tervezeteket személyesen 
m egtárgyalja az érin tett szervek vezetőivel.

26. Az alosztályvezetők feladata és hatásköre:

a) Az osztályvezető közvetlen alárendeltségében irányítják  
és ellenőrzik az alosztály m unkáját, beszám oltatják a be
osztottakat.

b) Előzetesen jóváhagyják a beosztottak által készített jelen
téseket, javaslatokat és intézkedési tervezeteket.

c) M egbeszéléseket és eligazításokat tartanak  az alosztály 
beosztottai részére.

d) Elkészítik az alosztály évi m unkatervét és beszámoló 
jelentését.

e) A jelentősebb harckészültségi gyakorlatokról, tételes 
ellenőrzésekről jelentést készíttetnek.

f) Az osztályvezetőnek rendszeresen beszámolnak az alosz
tály m unkájáról, a fontosabb eseményekről soron kívül 
jelentést tesznek.

g) Felelősek az alosztály állom ányának politikai, szakmai 
fejlődéséért, erkölcsi, fegyelmi helyzetéért. Gyakorolják 
a Belügyminisztérium  Fegyelmi Szabályzatában m eghatá
rozott jogkört.

h) Javaslatot tesznek az alosztály beosztottainak k itün teté
sére, dicséretére, jutalm azására, illetve fenyítésére.

27. A harckészültségi alosztályvezető további feladata és hatás
köre:

a) Elkészíti a harckészültségi gyakorlatok mélységére vonat
kozó elgondolást, a megyei (fővárosi) honvédelmi bizott
ságok részére összeállítandó forgatókönyvet.
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b) A harckészültségi gyakorlatok ellenőrzési eredm ényét a 
helyszínen összegezi, arról az ellenőrzött szerv vezetőjé
nek előzetes tájékoztatást ad.

c) Koordinálja a katonai elhárításhoz átcsoportosításra te r
vezett beosztottak kijelölését, cseréjét és gyakorlatra tö r
ténő berendelését.

d) Felkészülési és gyakoroltatási szakkérdésekben tárgyalá
sokat folytat az illetékes belügyi, társ fegyveres, országos 
és megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságok és államigaz
gatási szervek azonos szintű képviselőivel.

e) Távollétében helyettesíti az „M” Osztály vezetőjét.

28. Az anyaggazdálkodási és tervezési alosztályvezető további
feladata és hatásköre:

a) ,,M” anyaggazdálkodás és tervezés vonatkozásában köz
vetlen tárgyalásokat fo lytat a BM érin tett azonos szintű 
szakmai szervek vezetőivel.

b) Az alosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcso
latot ta r t az érin tett m inisztériumok, országos hatáskörű 
szervek (PM, HM, Munkásőrség, OT, stb.) azonos szintű 
vezetőivel.

c) Kezdeményezi az „M”  készletezési terv  és éves „M” költ
ségvetés módosítását, javaslatot készít a felszabaduló
forin t keret felhasználására.

d) Figyelemmel kíséri a fegyveres erők és a népgazdaság
,,M” felkészülési rendszerében történő módosításokat,
annak alapján javaslatot készít az anyagbiztosítási rend
szer korszerűsítésére.

e) Összefoglaló, értékelő jelentést készít a BM felkészülésé
vel kapcsolatos anyagi-technikai és egészségügyi elláto tt
ságáról.

29. Az operatív feldolgozó, alosztályvezető további feladata és
hatásköre:

a) Részt vesz a létszámigényekkel összefüggő éves költség- 
vetési tárgyalásokon és előzetes javaslatot tesz az osztály- 
vezető felé.
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b) Irányítja  a szervezési és gépjárm ű állománytáblázatok, 
továbbá a m unkaköri nóm enklatúrák kidolgozását.

c) Megszervezi a vezetők által kezdem ényezett szervezési ja
vaslatok gyűjtését, elemzését, értékelését és a szükséges 
módosító javaslatok kidolgozását.

d) A szervezési elvek jóváhagyása u tán  kidolgoztatja az állo
m ánytáblázatokat és a m unkaköri nóm enklatúrákat, to
vábbá a módosító kiértesítéseket.

e) Megbízás alapján helyzetvizsgálatokat vezet és össze
foglaló jelentést készít.

f) Távollétében helyettesíti a Szervezési Osztály vezetőjét.

VI.

30. A csoportfőnökség kiemelt főelőadói (vonalvezetők), az osz
tályvezetők utasításainak megfelelően:

a) „M” és szervezési kérdésekben tárgyalásokat folytatnak 
a csoportfőnökségek, országos parancsnokságok és a fő- 
kapitányságok vezetőivel.

b) Szervezési tárgyalások, ellenőrzések során szervezési kér
désekben állást foglalnak és a szükséges m értékben tájé
koztatást adnak.

c) Külön megbízás alapján, szakmai ellenőrző bizottságot 
vezetnek, összefoglaló jelentést készítenek.

VII.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

31. A csoportfőnököt távollétében az általa megbízott osztály- 
vezető helyettesíti, az általa m eghatározott jogkörben és ha
táskörben. A jog- és hatáskörök tartós átruházásához a mi
niszter első helyettesének jóváhagyása szükséges.
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Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
miniszterhelyettes elvtársaknak,

K apják: főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, 
helyetteseik, M-tisztek, 
önálló osztályvezetők.

Készült: 165 példányban.
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32. A csoportfőnökség és vezetőinek feladat és hatáskörébe ta r
toznak -  az ügyrendben foglaltakon túl -  mindazok az in
tézkedések és feladatok, am elyeket a jogszabályok, illetőleg 
parancsok, utasítások vagy szabályzatok előírnak és hatás
körükbe utalnak.

33. A csoportfőnökség állománya a belügyi és külső szervekkel 
való együttm űködés során a konspirációs és biztonsági sza
bályokat, továbbá a TÜK és államtitokvédelm i előírásokat 
köteles m egtartan i, illetve m egtartatni.

34. Ez az ügyrend 1972. október 1-én lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg a 0018/1962. számú m iniszterhelyettesi parancs 
hatályát veszti.

Budapest, 1972. június 20.
FODOR PÁL s. k.,

r. ezredes 
csoportfőnök



1. számú melléklet
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